
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 17/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 20.09.2021

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
Pavel Korec (příchod 14:20)

Omluveni: 

František Kašpárek 

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 20.09.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání.

B) Nová usnesení
17/1 Smlouva o výpůjčce pozemků mezi FK Týnec nad Sázavou (vypůjčitel) a městem Týnec nad Sázavou 

(půjčitel) za účelem pořádání týneckého posvícení. Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc. č. 
3073/1, 3073/13 a 3077/19 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, doba výpůjčky od 14.10.2021 
do 25.10.2021. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy.
Schváleno 3 - 0 - 0

17/2 Žádost Mašek Elektro o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6020458 s názvem „Podělusy – kNN – parc. 
č. 3336/4“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN do obecního pozemku komunikace 
parc. č. 3203. Vedení bude napojeno ze stávající kabelové skříně u pozemku parc. č. 3337/2 a bude 
ukončeno v novém pilíři v severovýchodním rohu pozemku parc. č. 3336/4 vše v katastrálním 
území Podělusy. Rada se stavbou souhlasí, vedení bude umístěno co nejblíže k hranici s pozemkem 
3336/3. Elektrický pilíř musí být zděný. Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 3 - 0 - 0

17/3 Žádost Mašek Elektro o vyjádření ke stavbě č. IP-12-6020540 s názvem „Krusičany – kNN – parc. 
č. 3859“. Projekt řeší uložení nového kabelového vedení NN do pozemků parc. č. 3859, 3849/1 a 
obecních pozemků komunikace parc. č. 589/26 a 3799/1. Kabel povede z nové kabelové skříně 
umístěné u stávajícího sloupu na pozemku parc. č. 3799/1 do nového elektropilíře na pozemku 
parc. č. 3859 (u hranice s pozemkem parc. č. 589/22) vše v katastrálním území Krusičany. Rada se 
stavbou souhlasí. Nové elektrické pilíře musí být zděné. Standardní podmínky pro vstup 
do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/4 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 56 ve Zbořeném Kostelci. 
Přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 4629/1, kde bude napojena 
na kanalizační řad, a soukromém pozemku parc. č. st. 788 vše v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí. Bude vyměřen poplatek za zhodnocení pozemku. 
Standardní podmínky pro vstup do komunikace.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/5 Žádost VRV a.s. o vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Vodovod 
Pecerady – Zbořený Kostelec“. Předmětem projektové dokumentace je výstavba nového 
vodovodu v místních částech Pecerady a Zbořený Kostelec. Stavba také zahrnuje výstavbu 
vodojemu, čerpací stanice a dvou redukčních šachet. Rada se stavbou souhlasí.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/6 Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám chaty č.e. 66 v Peceradech, část Hůrka. Úpravy spočívají 
v posunutí čelní (východní) stěny v přízemí mezi stávající podpěrné sloupy, tj. o cca 1 m. Nová 
stěna bude zděná. Výška stavby se nemění. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/7 Žádost o vyjádření k přístavbě bistra a sezónního WC na pozemcích parc. č. 3847/2 a 3847/6 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou (u přejezdu). Přístavba bude umístěna za stávající 
prodejnou (na západní straně) a bude navazovat na stávající oplocení do ulice Sadová. Přístavba 
bude zděná, přízemní, nepravidelného půdorysu. Rada s přístavbou nesouhlasí. Část stavby je již 
provedena na obecním pozemku – stávající přístřešek, oplocení a vstupní dveře na severní straně 
pozemku, které se otevírají směrem do obecního chodníku, což může způsobit úrazy chodců. 
Navrhovaný přesah střechy a vedení přípojek inženýrských sítí nelze umístit do obecního pozemku. 
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Pro vydání stanoviska na propojení domovní čerpací stanice s obecní kanalizací rada žádá doložit 
způsob stávajícího odkanalizování a likvidace splašků z provozu bistra. Následně může být dle 
podmínek stanovených radou města uzavřena Dohoda o připojení k obecní kanalizaci.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/8 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 2985/16 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Na Vinici), plynové přípojky a sjezdu. Dům bude zděný, nepodsklepený, 
se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou, obdélníkového půdorysu 11,0 x 9,5 m, výška 
stavby 9,5 m, na severní straně domu bude přízemní přístavba využívaná jako sklad. Plynová 
přípojka bude uložena v obecním pozemku komunikace parc. č. 3816/1, kde bude napojena na 
stávající STL plynovod, a v pozemku žadatele. V jihovýchodním rohu pozemku bude umístěn 
kiosek HUP. Při jižní hranici pozemku bude provedena zpevněná plocha pro parkování 8,2 x 7,1 m 
a sklad 2,1 x 7,1 m. Pozemek bude napojen na místní komunikaci nově vytvořeným sjezdem 
(přejezd chodníku). Dále dojde k úpravě oplocení směrem ke komunikaci, výška žulového 
haklíkového zdiva bude 1,2 – 1,9 m. Rada se stavbou domu a oplocení, sjezdem a plynovou 
přípojkou v obecním pozemku nesouhlasí. Velikost parcely je v rozporu s územním plánem města 
– není dodržena stanovená minimální výměra pozemku. Navrhované oplocení nenavazuje na 
okolní typ oplocení stávajících pozemků a celkově působí vůči okolí nevhodně - předimenzovaně 
a nenavazuje na okolní oplocení. Stavba neakceptuje uliční čáru, další zahušťování lokality není 
žádoucí. Dům je velmi výrazný a typově nezapadá do lokality, kvůli své výšce a umístění vysoko na 
svahu působí mohutně a narušuje vizuální ráz celého území. Při řešení omítek a dalších 
exteriérových materiálů by měly být voleny tlumené barevné odstíny, na střešní krytině by neměly 
být lesklé materiály.
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/1 až 8 zajistí Mgr. Martina Havránková

17/9 Žádost o posouzení konceptu Územní studie ZČ-8 Čakovice. Do dokumentace bude zapracováno:
a) Na p.č.1156/3 bude ponechán průchod z důvodu pěší prostupnosti území.
b) Komunikace v křižovatce u autobusové zastávky vede po pozemku soukromého majitele,

s vlastníkem bude vypořádáno vlastnictví dohodou dle stávajícího stavu. Odbor majetku 
připraví návrh k jednání.

c) S ostatními vlastníky proběhne seznámení se studií na společné schůzce (svolá kancelář 
tajemníka). Budou řešeny požadavky vlastníků, vlastnické vztahy, možnosti výstavby. 

Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/9 zajistí Ing. Miloš Albl

17/10 Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ASEKOL a.s. - změna sazebníku dle 
požadavků nové legislativy. Rada souhlasí s uzavřením dodatku.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/11 Žádost Českého svazu chovatelů, organizace Týnce nad Sázavou o finanční příspěvek na organizaci 
výstavy drobného zvířectva ve dnech 23.10. - 24.10.2021. Rada souhlasí s poskytnutím daru ve výši
8.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/12 Žádost SDH Pecerady o finanční příspěvek na slavnost Předání hasičského vozidla. Rada souhlasí 
s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč.
Schváleno 4 - 0 - 0

17/13 Změna termínů jednání rady. Zasedání 8.11.2021 se ruší. Nové termíny jsou 1.11. a 15.11.2021
Schváleno 4 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 17/10 až 13 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Informace o schůzce s „Janečkovými“. Byl předložen návrh spolupráce na řešení vlastnických 

vztahů. Další schůzka je naplánována na začátek října.
Konec jednání v 17:50

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 13.12.




